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Prefácio

FNM: o primeiro caminhão pesado brasileiro
O caminhão conhecido como Fenemê – resultado da pronúncia da abreviatura da Fabrica Nacional de Motores
(FNM) – é um ícone do transporte de carga brasileiro e da exuberância política do período Getulista.
Durante o Estado Novo, no governo Getúlio Vargas, lá pelos idos de 1939, o clima geral no Brasil era de euforia, pois Getúlio sonhava com um Brasil industrializado. Foi nesta época que surgiram estatais de peso como a
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Vale do Rio Doce. Também foi durante esse período que a FNM começava a ser gestada, mas sua inauguração só ocorreu em 1942.
Com as idas e vindas típicas da vida política brasileira, Getúlio foi deposto e Eurico Gaspar Dutra assumiu um
Brasil com ideias de industrialização esquecidas.
A fábrica de Xerem, no distrito de Duque de Caxias, só deslanchou em 1949, graças à parceria com a Isotta
Fraschini, mas tornou-se histórica: a FNM foi a primeira empresa a fabricar caminhões no Brasil. Primeiro lançou o
D-7300, um modelo bicudo com motor a diesel e capacidade para 7,5 t de carga. Foram fabricadas cerca de 200 unidades deste modelo de caminhão, mas a Isotta Fraschini estava em má situação financeira na Europa e interrompeu
o envio de peças. Era o fim da parceria.
Tempos depois, a FNM se associou à estatal italiana Alfa Romeo. Foi com o modelo “cara chata” FNM D-9500 que
a linha de Xerém foi reativada em 1951. Em 1955, ela também esteve à frente da produção dos “cavalos mecânicos”,
primeira tentativa de lançar ônibus muito longos – décadas antes dos articulados e BRTs –, adaptando caminhões
para sustentar estruturas de ônibus.
É por isso que a edição deste livro é oportuna. A história da FNM é rica em detalhes não só de engenharia automotiva, mas também de uma fase política, econômica e social importante do Brasil. São exatamente estes relatos,
que você, leitor apaixonado pela mobilidade, vai encontrar nestas páginas.
Boa leitura!
José Luiz Vieira, autor de A história do automóvel.
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Esclarecimentos técnicos

VALORES DE POTÊNCIA E TORQUE
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Os valores de potência e torque, quando grafados

para Padronização), ou ABNT NBR 5484 (Associação

em negrito, referem-se a valores brutos segundo a

Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis na época

Society of Automotive Engineers (SAE), ou similar,

da produção do referido modelo.

por não haver informação de potência líquida, espe-

Lembrando que os valores brutos, de maneira sim-

cialmente nos modelos fabricados antes dos anos

plificada, referem-se à medição em dinamômetro

1970. O mesmo critério de grafia em negrito foi

sem descontar as perdas resultantes dos acessórios

adotado quando não havia informação sobre se os

essenciais para o funcionamento do motor, como o

valores expressos eram líquidos ou brutos.

ventilador, bombas e acessórios, entre outros. Os va-

As informações de potência e torque grafadas

lores líquidos levam em consideração todos os itens

sem destaque referem-se aos valores líquidos, con-

necessários ao funcionamento do motor e, portanto,

forme as normas DIN 70.020 (Instituto Alemão para

referem-se à potência e ao torque efetivamente dis-

Normatização), ISO 1585 (Organização Internacional

poníveis na embreagem para a propulsão do veículo.
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introdução
Em um país de dimensões continentais como o Brasil, cuja malha ferroviária é insuficiente
para o transporte de todo tipo de insumos, o caminhão teve um papel fundamental no desenvolvimento da economia. Praticamente toda a produção agrícola era transportada por ele.
Essa realidade está sintetizada em uma máxima que se diz até os dias de hoje: “O Brasil é um
país que se movimenta sobre as rodas de um caminhão”.
O curioso é que, mesmo com tamanha importância, a totalidade dos caminhões que rodavam por nossas ruas e estradas até os anos 1940 era importada, de marcas como Leyand, Aclo,
International, GMC etc. (a maioria vinda dos Estados Unidos e da Inglaterra). Porém, tudo começou a mudar em 1949, quando a Fábrica Nacional de Motores, de forma pioneira, começou
a produzir caminhões no Brasil.
Logo a FNM se tornou uma marca de suma importância, fazendo história com os lendários
D-9500 e D-11000, lançados em 1950 e em 1958, respectivamente. Todo mundo que viveu na
época com certeza se lembra do ronco característico de seus motores Alfa Romeo, cuja robustez era comprovada. Muitos exemplares estão em funcionamento até os dias de hoje.
É por esse pioneirismo e pela paixão que a marca despertou nos corações dos brasileiros
que os caminhões FNM merecem ser homenageados com este livro, ricamente ilustrado,
que conta um pouco da trajetória desses verdadeiros “heróis da estrada”.
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Capítulo 1

a chegada
da fnm ao

brasil
A presença dos caminhões italianos no
Brasil vem de longa data. Já no início do século XX, havia registros dos primeiros veículos Fiat na cidade de São Paulo. Naquela
altura, os Fiat eram importados em caixas
e montados pela Indústria de Carros e
Automóveis Luiz Grassi & Irmão, que se tornaria importante encarroçadora, para, mais
tarde, formar a Caio, renomada fabricante

Miolo FNM.indd 12

01/06/17 16:29

A CHEGADA DA FNM AO BRASIL

Miolo FNM.indd 13

13

01/06/17 16:29

14

CAMINHÕES FNM

Imagem interna e
externa do primeiro
peso pesado fabricado
pela Fiat, em 1903, na
Itália. Ele atingia a
velocidade máxima de
13 km/h.

de carrocerias. Em 1910, começava a operar,
em Belo Horizonte, o primeiro representante mineiro da marca. Nos anos 1920, a
F. Matarazzo & Cia. era a concessionária Fiat,
que tinha, na elite paulistana, o principal público para os luxuosos automóveis. Entre as
décadas de 1910 e 1920, uma profusão de
anúncios de caminhões Fiat entre 3 e 5 t apareciam nos classificados dos jornais.
Criada na Itália em 1899 como F.I.A.T.,
ou Fabbrica Italiana d’Automobili Torino,
a companhia construiu seu primeiro caminhão em 1903, uma máquina com 4 t de
controles avançados, motor de 6,4 litros e
24 cv. Em 1918, a empresa passou a ser denominada Fiat SpA.

Surgida em 1906, na cidade de Milão,
como Societá Anonima Lombarda Fabbrica
Automobili, ou A.L.F.A., em 1918, a companhia se juntaria aos empreendimentos
de Nicola Romeo para dar origem à Alfa
Romeo. A produção de veículos comerciais
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teve início em 1914. A partir da década de
1930, a marca passou a ter uma expressiva participação no mercado italiano de
caminhões.
Em 1928, a Fiat aparecia com cerca de 4%
do volume de importações de caminhões
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no Porto de Santos. Dois anos mais tarde,
a Fiat Brasileira S.A. anunciava seus produtos no país, informando sobre sua sede em
São Paulo e filiais no Rio de Janeiro e em
Porto Alegre. Anunciada em maio de 1931,
a inauguração de uma nova e moderna

15

sede na Rua da Consolação, 331, na capital paulista, realçava a presença da marca
de Turim em solo brasileiro. Porém, com a
Segunda Guerra Mundial, as importações
provenientes da Itália foram interrompidas,
e a presença da marca se esvaneceu.

A PRIMEIRA
FÁBRICA BRASILEIRA
Em setembro de 1939, foi deflagrada a
Segunda Guerra Mundial, um conflito que
envolveu a maioria das nações, incluindo
todas as grandes potências. Nessa época,
o Brasil era uma nação de economia essencialmente agropecuária, com indústria
incipiente e grande importadora de manufaturados. Durante o período bélico, o
país começou a ressentir-se ainda mais da
escassez de produtos, com pronunciados
períodos de desabastecimento, em função
de desvios feitos pelas nações desenvolvidas para suportar sua própria população e
o esforço de guerra.
O governo brasileiro, cujo presidente
era Getúlio Vargas, visava a transformar
o país em uma economia industrializada,
criando várias sementes de industrialização. São frutos dessa iniciativa empresas
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Uma das primeiras
propagandas da Fiat,
era o início de uma
grande história
de sucesso.
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Capítulo 2

caminhões fnm

alfa romeo
(1951 a 1972)
Ainda em 1950, no dia 5 de julho,
a FNM assinou um novo contrato de
cooperação industrial, agora com a Alfa
Romeo S.A., empresa indicada pelo governo italiano para substituir a anterior e
produzir caminhões e chassis de ônibus
sob licença no Brasil. A Alfa Romeo se
obrigava ao fornecimento de 1.000 chassis
de ônibus e caminhões, além de conceder
à FNM os direitos e licença de fabricação.
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O PRIMEIRO FNM
ALFA ROMEO

Propaganda do
caminhão D-9500, agora
fabricado sob licença da
Alfa Romeo.
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Conforme registrado no livro Il camion
Alfa Romeo, de Massimo Condolo, assim
que foi firmado o contrato entre as partes, os técnicos da Alfa Romeo estudaram
para o mercado brasileiro uma versão específica do modelo AR 800 italiano, cuja
produção havia se encerrado pouco antes.
Essa versão foi chamada aqui de 800 BR,
e só apareceu durante a fase de testes,
em 1950/1951. Provavelmente considerado pouco possante para as
condições locais – tinha motor de
8.725 cm3 e 115 cv –, foi substituído
pelo modelo AR 950. Alguns dizem
que o efêmero 800 BR teria também
recebido a designação D-9000 (curiosamente, em alguns anúncios veiculados à época pela própria FNM, o
D-9500 aparece ora como sendo derivado do modelo 900 da Alfa Romeo, ora do
modelo 950).
Enfim, o modelo escolhido foi o Tipo
950, um caminhão de 14 t brutas e 8,1 t
de carga, com motor seis-cilindros diesel
modelo Alfa Romeo 1606, com injeção direta Spica, 9.495 cm3, e 130 cv a 2.000 rpm
(também nesse caso o trem de força tinha

origem germânica, por meio de um acordo de transferência de tecnologia firmado
pela Alfa Romeo, nos anos 1930, com os
fabricantes alemães Deutz e Büssing-Nag).
Batizado de FNM D-9500, o caminhão tinha transmissão de oito marchas, divididas em duas gamas de quatro velocidades,
com engrenamento constante de segunda
em diante, e reduções entre 5,30 e 0,78:1.
Essa caixa operava com um eixo traseiro
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flutuante de dupla redução, composta por
dois pares de engrenagens, um cônico e
um cilíndrico, com redução total de brutais
10,48:1. O entre eixos padrão era de 4 m e as
rodas raiadas usavam pneus 11.00 × 22. Além
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de seu peso próprio, podia lidar com “peso
rebocável normal” de 14 t, ou “máximo”
de 18 t, como informava o manual do proprietário. O sistema elétrico seguia o mesmo princípio de 24 V e 12 V do antecessor.
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FNM D-9500
ano 1955, com cabine
fabricada pela
Brasinca.
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O índice de nacionalização da primeira série de veículos era da ordem de 35%.
O peso de 5,9 t em ordem de marcha dava
uma ideia de seu superdimensionamento,
que logo ficaria evidente nas precárias condições de operação de seu tempo. A facilidade com que encarava a sobrecarga era
admirável e logo a FNM começaria a plantar uma imagem sólida no então incipiente
mercado brasileiro de caminhões pesados.
Outra característica que chamava a atenção no FNM era o ineditismo da cabine
leito. Tão rara naqueles tempos, sua conveniência e conforto caíram de imediato no
gosto dos motoristas brasileiros, especialmente nas longas jornadas.
Pelo fato de a FNM ter sido concebida originalmente como uma fábrica de
componentes mecânicos fundidos, forjados e usinados, e não como uma estamparia e ferramentaria de carroçarias,
no começo da produção do D-9500, ela
não dava conta de fabricar cabines na
mesma razão dos chassis e foi obrigada
a cadastrar fornecedores externos para
suprir essa necessidade. Diversas marcas e modelos foram empregados, inclusive a original do Alfa Romeo Tipo 950,
sendo, mais tarde, substituída pela chamada cabine Standard, já fabricada pela
própria FNM a partir de novembro de
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Ao lado: as rodas
raiadas com pneus
11.00 × 22 eram uma
tradição do FNM
iniciada no D-9500.
Abaixo: a ausência
de indicadores de
direção (“piscas”) na
dianteira é justificada
pelos indicadores de
direção tipo semáforos,
ou “bananinhas”, nas
colunas das portas.
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Capítulo 3

os novos fnm e a

fase fiat diesel

(1972 a 1981)
Depois da despedida do D-11000,
imediatamente, a linha de Xerém foi rea
parelhada para a montagem dos novos
FNM 180 e FNM 210.
As mudanças mais evidentes eram a
nova e elegante cabine proveniente do
Alfa Romeo Mille, devidamente convertida para a direção do lado esquerdo ( já que,
no país de origem, prevaleceu o volante do
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Na página ao lado: novos
caminhões FNM 180 e
210, agora com cabine
mais espaçosa e maior
área envidraçada. Na foto,
o modelo 180 N3.

Abaixo: os instrumentos
da série 180/210
lembravam muito os
do Mercedes-Benz
contemporâneos.
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lado oposto até 1976). Depois do encerramento da produção do modelo na Itália,
em 1964, todo o ferramental produtivo foi
despachado para o Brasil, onde a cabine
renasceria nos novos 180 e 210. Arejada
e bem iluminada, com amplas janelas em
todo o seu perímetro, a cabine monobloco
apoiada em suportes elásticos oferecia um
novo padrão de conforto e conservava elementos marcantes do DNA original, destacando-se o excelente leito com opção
de beliche, as portas “suicidas”, os olhos

saltados, os ganchos de reboque e a grade
em forma de tela de TV.
O trem de força permanecia basicamente o mesmo do D-11000, porém com o velho motor Alfa de 11 litros rebatizado como
120.50, com potência aumentada para
180 cv, nas mesmas 2.000 rpm. A relação
da última marcha também era ligeiramente mais longa. O chassi foi alterado para
acomodar a nova cabine e era fornecido
em cinco diferentes execuções, sendo três
4×2 e duas 6×2. Os modelos “toco” eram o
180 C (curto), 180 N (normal) e 180 L (longo), com entre eixos de 3.480 mm, 4.260 mm
e 5.835 mm, respectivamente. Inicialmente
fixado em 15 t, em 1976, o PBT aparecia com
17 t, enquanto o PBTC continuava nas 40 t,
desde que se usasse o eixo 10,48:1, com velocidade máxima de 56 km/h.
Os 6×2 eram representados pelos 180 N3
e 180 C3, com os mesmos entre eixos dos
irmãos 4x2, acrescidos de 1.360 mm entre
os eixos do tandem. Uma das mais conhecidas aplicações do FNM 180 C3 era como
betoneira, dotado de tomada de força frontal. O caminhão, que pesava 5,9 t com PBT
de 24 t, liderava esse mercado na maioria
das praças do país.
Para aumentar a competitividade da linha
de caminhões, foi concebido o FNM 210
(também chamado de 210 CM), talhado para
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trabalhar como cavalo mecânico. As melhorias incluíam uma “esticada” no conhecido motor 11 litros, agora designado como
120.08. Com a rotação aumentada para 2.200
rpm e outras modificações, o motor passava a render 215 cv, com torque de 706 Nm
a 1.200 rpm. Outra grande novidade era a
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caixa ZF de seis marchas com grupo multiplicador, resultando em doze marchas, com
reduções entre 9,01 e 0,84:1. O freio de estacionamento contava com tambor na entrada do eixo traseiro, que tinha duas relações
disponíveis, permitindo velocidades máximas de 75 km/h ou 90 km/h.
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